
Kovozoo + ZOO Lešná 

Odjezd v sobotu 14. 10. 2023 

Základní cena: 390 Kč 

Zlevněná cena: 270 Kč 

Cena zahrnuje dopravu a služby technického doprovodu. 

Cena nezahrnuje vstupné do zoologických zahrad. 

 

Program výletu: 

odjezd z Veverských Knínic v 06:45 hod. 

odjezd z Ostrovačic v 06:50 hod. 

odjezd z Říčan u Brna v 06:55 hod. 

odjezd z Rosic v 07:10 hod. 

odjezd z Brna v 07:30 hod. 

příjezd a prohlídka Kovozoo v Uherském Hradišti, přejezd do ZOO Lešná 

odjezd domů v 17:00 hod.  

 

Orientační ceník vstupného:  

Kovozoo 

Dospělí 150,- Kč 

Senioři 140,- Kč 

Děti 120,- Kč 

Rodina (2+2) 470,- Kč 

Zoo Lešná 

Dospělí 110,- Kč 



Senioři 90,- Kč 

Děti 70,- Kč 

 

Stručný popis: 

Kovozoo je jedinečná kovová zoo, která vznikla v roce 2012 a jejím cílem je 

ukázat malým i velkým návštěvníkům, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu 

mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné.  

V kovozoo spatříte na jednom místě minulost, současnost i budoucnost. Vaše 

kroky povedou po schodech majáku Šrotík, stanete se kapitánem na lodi 

Naděje, prohlédnete si letoun L-610, který přistál přímo v našem areálu, 

nakouknete do míst, kde se rodí naše zvířata – do porodnice kovozoo, 

odvážnější si dokonce mohou zkusit vyrobit své vlastní zvíře, pohladíte si 

geparda, projdete se po vyhlídkových lávkách, odpočinete si v krásné zahradě, 

projedete se vláčkem Steelinka, budete ohromeni moderními interiéry 

Kongresového centra s nádechem historie bývalého cukrovaru a oddáte se 

nostalgické náladě při návštěvě muzea veteránů a muzea zemědělství  

a cukrovarnictví. 

Zlínská zoo dlouhodobě patří mezi desítku nejnavštěvovanějších turistických 

míst České republiky. Každoročně sem zavítá víc než 600 000 návštěvníků.  

V rámci 15 českých zoo ji v návštěvnosti patří druhé místo.  

ZOO nabízí rozlehlé přírodní expozice se společným chovem více druhů zvířat. 

Součástí jsou tropická hala Yucatan, zátoka rejnoků, průchozí expozice  

a voliéry, romantický zámek Lešná i krásný park. Areál zoo byl založen  

na přelomu let 1804 -1805. K otevření zoo došlo v roku 1948. Celková rozloha 

zoo je 74 ha. Najdete zde 226 druhů zvířat, a celkem 1467 jedinců.  

 

 

 

 



FOTOGALERIE:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.kovozoo.cz 

  https://www.zoozlin.eu 
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